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Zasedání Valné hromady ČMT dne 20. 3. 2019 

 
zasedací místnost č. 17, Fakulty strojní ČVUT, Dejvice 

 
Účast: 12 osob (jmenovitě dle přiložené prezentační listiny, uloženo na sekretariátu) 
Omluveni:  Ing. Vdoleček, doc. Lorenz, Ing. Steinbauer, Ing. Beneš, Ing. Wurmová, 
Ing.  Krupička, doc. Křemen 

Program dle pozvánky:  

1) Zahájení 
2) Udělení čestného členství 
3) Informace o návrhu nových stanov ČMT. 
4) Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka, revizní komise a předsedy ediční rady. 
5) Informace o současném stavu a možném budoucím vývoji ČMT. 
6) Diskuse ke zprávám.  
7) Různé 

 
1. Zahájení 

 
Předseda České matice technické (dále jen ČMT) prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola přivítal 
všechny přítomné členy a zahájil zasedání v 14:15 (tedy v souladu se Stanovami, 
z důvodu nedostačeného počtu členů čtvrt hodiny po stanoveném čase v 14:00, s týž 
programem). 

 
Předseda ČMT omluvil nepřítomnost některých členů výboru a vyřídil omluvu neúčasti 
předsedy ediční rady doc. Lorenze. Dále předseda ČMT informoval přítomné, že 
doc. Lorenc abdikoval na post edičního rady.  

 
2. Udělení čestného členství 

 
Prof. Vampola přednesl návrh udělení titulu „Čestný člen ČMT dlouholetým členům ČMT“ 
prof. Ing. Zdeňku Cahovi, CSc. a doc. Ing. Jaromíru Křemenovi. CSc.  Tento návrh vzešel 
z jednání členů výboru.   
 
Hlasování VH ČMT o udělení titulu Čestný člen ČMT prof. Ing. Zdeňku Cahovi, CSc.:  
Valná hromada hlasovala o udělením titulu prof. Ing. Zdeňku Cahovi, CSc. 
vyslovilo se pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Hlasování valné hromady ČMT o udělení titulu Čestný člen ČMT doc. Ing. Jaromíru 
Křemenovi, CSc.: 
Valná hromada hlasovala o udělením titulu doc. Ing. Jaromíru Křemenovi, CSc. 
vyslovilo se pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Výše uvedeným budou diplomy zaslány poštou, jelikož nebyli na VH přítomni. 
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3. Informace o návrhu nových stanov a současném stavu a možném budoucím vývoji 
ČMT (body 3. a 5. z programu) 

 
Vzniku verze nových stanov předcházelo jednání užšího výboru ČMT, který při úvahách 
o budoucím směřování ČMT došel ke zjištění, že platná verze stanov není v souladu se 
současným technologickým stupněm vývoje a neumožňuje např. zapojení do široké 
nabídky spolupráce či dotačních titulů, které mohou být pro ČMT přínosem personálně 
i finančně. Na základě tohoto zjištění požádal prof. Vampola o spolupráci renomovanou 
právní kancelář.  
 
Obsah stanov se na základě doporučení právní kanceláře rozšířil o preambuli, která 
umožní ČMT např. pořádat či spolupořádat jednání, konference, semináře, exkurze, 
studijní cesty, návštěvy na témata společného zájmu. Zapojovat se do projektů 
podporující budování kapacit, vzdělávání, technickou spolupráci, výměnu odborníků, 
synergii mezi generacemi, genderovou problematiku, výzkum, vývoj či komercializaci. 
 
Verzi nových stanov ČMT všichni členové dostali poštou zároveň s pozvánkou na VH. 
Členové zaslali své připomínky a komentáře, které byly při zpracování nových stanov 
zohledněny. 
 
Jako jednu z možností rozvoje ČMT, v případě přijetí nových stanov, je zapojení ČMT do 
projektů. Tuto možnost prezentovala v Mgr. Lenka Pilátová na několika dotačních 
titulech otevřených v roce 2019. V návaznosti na výše zmíněné se rozvinula diskuse nad 
možnými tématy projektů (např. uchování odborných znalostí pro další generace, 
ochrana již existujícího duševního vlastnictví včetně jeho rozšíření do zahraničí 
a způsobu financování) a zapojení členů ČMT do jejich realizace. 
 
V diskusi na toto téma hovořil Mgr. Baďura, prof. Bouda, Ing. Sedláček, doc. Žáček, 
pan Sailer a Ing. Zimová, která upozornila na rozdílnou částku příspěvku za právnické 
osoby, pokud by chtěli být jmenováni zakládajícími členy. Následně byla částka 
upravena. Projednávalo se také umístění nových stanov na webu ČMT. 
 
Hlasování valné hromady ČMT ke znění nových stanov: 
Valná hromada hlasovala o zněním nových stanov předložené podobě.  
vyslovilo se pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 
 
V případě, že právní kancelář bude navrhovat další zásadní změny, bude tyto změny 
schvalovat výbor ČMT. V případě, že výbor neschválí změny jednohlasně (elektronicky 
do 10 dnů), budou stanovy zaslány všem členům ČMT a navrženo další řešení. 

 
4. Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka, revizní komise a předsedy ediční rady. 

 
Předseda prof. Vampola přednesl zprávu o činnosti ČMT za uplynulé funkční období.  
V uplynulém roce se výbor ČMT sešel dne 29. 9. 2018. Průběžně v kalendářním roce byly 
řešeny dílčí úkoly.  
 
Hlasování valné hromady ČMT k hospodaření a činnosti ČMT: 
Valná hromada vyslovila absolutorium k hospodaření a činnosti ČMT za rok 2018.  
vyslovilo se pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 
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Zpráva revizní komise 
Zprávu revizní komise za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018         
přednesl doc. Ing. Jan Urbánek. Kontrolu hospodaření České matice technické za rok 
2018 provedla revizní komise ve složení Ing. Lenka Zimová a doc. Ing. Jan Urbánek, CSc. 
dne 12. 3. 2019. Bylo konstatováno, že hospodaření je v pořádku. 
Úplné znění revizní zprávy je uloženo na sekretariátě ČMT. 

 
6. Diskuse ke zprávám a různé (spojené body 6. a 7. z programu) 
 
Prof. Vampola hovořil o svém pracovním vytížení a opět zdůraznil potřebu uvažovat 
o volbě nového předsedy. Oslovil přítomné, zda by ho někdo ve funkci nevystřídal. Nikdo 
z přítomných se nevyjádřil. Dále potvrdil přesunutí ČMT na Fakultu strojní, které bylo 
umožněno díky vstřícnosti pana děkana FS prof. Valáška. Změna sídla ČMT je dokončena 
a adekvátně zaregistrována. Oficiální adresa je Technická 4, Praha 6. Webová stránka 
ČMT je web.cvut.cz/cmt 
 
Členům výboru doc. Strnadovi, Mgr. Baďurovi končí funkční období. Předseda ČMT 
oslovil tyto členy výboru, zda souhlasí s kandidaturou na další funkční období. Oslovení 
s kandidaturou souhlasili. 
 
Hlasování valné hromady ČMT k členství doc. Strnada ve výboru ČMT: 
Valná hromada hlasovala o členství doc. Strnada ve výboru ČMT.  
vyslovilo se pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Hlasování valné hromady ČMT k členství Mgr. Baďury ve výboru ČMT: 
Valná hromada hlasovala o členství Mgr. Baďury ve výboru ČMT.  
vyslovilo se pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 
 
Výše jmenovaní byli opětovně zvoleni do výrobu ČMT. 
 
Předseda ČMT prof. Vampola poděkoval všem přítomným za účast a 19. jednání výroční 
valné hromady ČMT ukončil v 15.00h. 
 
 
 
Prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola 
předseda výboru ČMT 
 
 
 
 
20. 3. 2019       Zapsala: Mgr. Hana Kovalčíková 


